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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS E JUSTIFICATIVAS Nº 318/2017
DO PROJETO DE LEI QUE ALTERA A LEI MUNICIPAL N°
071/1994,  QUE  INSTITUI  O  CÓDIGO  TRIBUTÁRIO
MUNICIPAL.

Excelentíssimo  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Vereadores  do  Município  de
Itapoá, Senhora Vereadora e Senhores Vereadores.

Temos a  honra de trazer  ao conhecimento dessa Colenda Casa de Leis  o  presente
Projeto de Lei que altera a Código Tributário Municipal, visando propiciar aos contribuintes o
pagamento dos créditos tributários referentes ao Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis
– ITBI de forma parcelada; uma vez que a Lei Municipal nº 646/2016 deixou de prever o
mesmo. 

Atualmente  a  Dívida  Ativa  referente  aos  valores  do ITBI  ultrapassa  o  valor  de
R$140.000,00  (Cento  e  Quarenta  Mil  Reais);  inúmeros  contribuintes  já  registraram
solicitações para parcelamento desses débitos, todavia, de acordo com a legislação vigente,
estes ainda não podem ser negociados, pois ainda não é previsto o parcelamento.

Com a alteração do Código Tributário objetivamos o restabelecimento financeiro e
a manutenção das atividades comerciais e produtivas dos contribuintes, pois eles quitarão seus
débitos  municipais  em  atraso,  além  disso,  fomentaremos  a  regularização  imobiliária  de
imóveis da Gleba e de inúmeros outros imóveis que possuem dívidas consideráveis.

Outro fator importantíssimo para os contribuintes é que os débitos referentes ao
ITBI poderão ser negociados em até 36 (trinta e seis) parcelas, com acréscimo de juros e
correção  monetária,  assim  como  já  é  permitido  nos  outros  impostos  e  taxas  municipais.
Outrossim,  haverá  autorização  do  parcelamento  dos  débitos  inscritos  na  Dívida  Ativa  a
qualquer tempo, independentemente de pertencer ao exercício anterior ou não. 

Ainda, esta proposição tem como escopo tentar sanear o montante da dívida ativa ao
menos  gradativamente,  aumentando  a  arrecadação  e  ajudando,  portanto,  na  prestação  de
serviços da Prefeitura.

Ante as razões expostas, encaminha-se o epigrafado Projeto de Lei, para que seja
analisado, discutido e aprovado por esta Colenda Casa de Leis em REGIME DE URGÊNCIA.

Itapoá (SC), 30 de janeiro de 2017.

Atenciosamente,

MARLON ROBERTO NEUBER
Prefeito Municipal
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